
FIŞA DISCIPLINEI 
 
 

1. Date despre program 
1.1 Instituția de învățământ superior Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi 
1.2 Facultatea / Departamentul Istorie / Istorie 
1.3 Catedra - 
1.4 Domeniul de studii Istorie 
1.5 Ciclul de studii Licenţă 
1.6 Programul de studii / Calificarea ISTORIE IF 
 
 

2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei FORMAREA NAŢIUNILOR 
2.2 Titularul activităților de curs CONF. DR. NELU-CRISTIAN PLOSCARU 
2.3 Titularul activităților de seminar ASIST. UNIV. DR. COSMIN MIHUȚ 
2.4 Anul 
de studiu 

II 2.5 Semestrul 4 2.6 Tipul de 
evaluare 

Colocviu 2.7 Regimul 
disciplinei 

OP 

 
 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice) 
3.1 Număr de ore pe săptămână  4 din care:   3.2 curs  2 3.3 seminar/laborator  2 
3.4 Total ore din planul de învățământ  56 din care:   3.5 curs  28 3.6 seminar/laborator  28 
Distribuția fondului de timp ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 20 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 20 
Tutoriat  
Examinări 9 
Alte activități...................................  
3.7 Total ore studiu individual 69  
3.8 Total ore pe semestru 125 
3.9 Numărul de credite  5 
 
 

4. Precondiții (acolo unde este cazul) 
4.1 de curriculum X 
4.2 de competențe X 
 
 

5. Condiții (acolo unde este cazul) 
5.1 de desfășurare a 
cursului 

X 

5.2 de desfășurare a 
seminarului/laboratorului 

X 

 
 

6. Competențe specifice acumulate 
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-Identificarea informaţiei despre trecutul istoric. 
-Producerea punctuală a unor noi cunoştinţe istorice pe baza cunoaşterii aprofundate a unei epoci 
şi/sau probleme istorice de complexitate medie.  
 

6.
2 

C
om

pe
te

nț
e 

tr
an

sv
er

sa
le

 -Analiza critică a izvoarelor istorice şi a abordărilor istoriografice specifice unei perioade (epoci) sau 
probleme istorice. 
-Prezentarea orală şi scrisă, cu grad ridicat de claritate, în conformitate cu standardele academice, a 
unor probleme şi contexte de specialitate cu nivel mediu de complexitate. 



 
 

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate) 
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-Analiza principalelor teorii privind originile naţiunii moderne şi a naţionalismului, formulate în 
ultimii treizeci de ani şi având prestigiu în cultura europeană contemporană. 
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-Clarificarea conceptului de naţiune în sensul său modern în contextul secolului al XVIII-lea, în 
condiţiile reformulării semnificaţiilor unor concepte mai vechi (patrie, naţiune, societate, moravuri 
etc.), care au avut un rol important în structurarea discursului modern, a unor teorii privind ideologia 
puterii, solidaritatea şi armonia socială, determinând ascensiunea discursului modern despre naţiune. 

 
 

8. Conținuturi 

8. 1 Curs Metode de predare Observații 

Teorii actuale privind originea naţiunilor moderne în 
Europa (Ernest Gellner, Benedict Anderson, Eric 
Hobsbawn, Anthony Smith). 

Prelegere; dezbatere  

De la natio medieval la naţiunea modernă Prelegere; dezbatere  

Valori culturale iluministe (patrie, cetăţenie, justiţie, 
moravuri, societate civilă) şi repere identitare ale ideii 
naţionale (originea etnică, confesiunea, tradiţia istorică, 
limba litarară a naţiunii) 

Prelegere; dezbatere  

Romantismul şi ideologia naţională Prelegere; dezbatere  

Bibliografie: 
- Anderson Benedict, Comunităţi imaginate, Bucureşti, 2000. 
- Boia, Lucian, Două secole de mitologie naţională, Bucureşti, 2002. 
- Cordellier, Serge, coord., Naţiuni şi naţionalisme, 2002. 
- Culda, Lucian, Investigarea naţiunilor: aspecte teoretice şi metodologice, Bucureşti, 1998. 
- Gellner, Ernest, Naţiune şi naţionalism, Bucureşti, 1997. 
 
 

8. 2 Seminar Metode de predare Observații 

Ideea naţională în cultura europeană modernă (Jules 
Michelet, Ernest Renan, Max Weber) 

Dezbatere; analiză text  

Etnicitate şi naţionalism Dezbatere; analiză text  

Miturile politice ale naţiunii moderne Dezbatere; analiză text  

Liberalismul politic şi statul naţional Dezbatere; analiză text  

Bibliografie: 
- Anderson Benedict, Comunităţi imaginate, Bucureşti, 2000. 
- Boia, Lucian, Două secole de mitologie naţională, Bucureşti, 2002. 
- Cordellier, Serge, coord., Naţiuni şi naţionalisme, 2002. 
- Culda, Lucian, Investigarea naţiunilor: aspecte teoretice şi metodologice, Bucureşti, 1998. 
- Gellner, Ernest, Naţiune şi naţionalism, Bucureşti, 1997. 
 
 

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, asociațiilor 
profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Conținutul acestei discipline este coroborat cu așteptările comunităţii, asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din 
domeniul aferent programului. Cursul urmărește să ofere studenților o mai bună pregătire în domeniu, înțelegerea fenomenelor 
istorice aferente temei, precum și dobândirea de competențe profesionale specifice. 

 



 
10. Evaluare 

 
Tip activitate 

 
10.1 Criterii de evaluare 

 
10.2 Metode de evaluare 

10.3 Pondere 
din nota finală 

 
10.4 Curs 

Însuşirea şi înţelegerea celor 
prezentate la curs şi corelarea lor 

critică cu alte cunoştinţe dobândite 
prin lecturi 

Colocviu oral 50% 

 
10.5 Seminar/laborator 

Calitatea textelor prezentate la 
seminar; parcurgerea bibliografiei; 
elaborare referate şi comentarii de 

text 

Activitatea la seminarii 
 

50% 
 

10.6 Standard minim de performanță 

x 

 
 
 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 
 

.......................  .............................................   ...................................... 
 
 

 
Semnătura Directorului de Departament 

 
.................................. 

 


